ATA 003/2019
Reunião Extraordinária
Aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, reuniramse na sala de reuniões, às 11h da manhã, o Comitê de Investimentos do
RPPS/SJ, composto nesta data pelos membros Gladis Regina Madeira
Tavares, Maria da Conceição dos Santos Chaves, Tiago Oliveira dos Santos, o
Gestor de Investimentos Bruno Cristiano Coleto Montemaggiore e a
Presidente do CMP, Sra. Ana Beatriz Ferreira. O Gestor Bruno iniciou a
reunião apresentando os dados de janeiro de 2019 que obteve rentabilidade
bruta de R$533.527,32 e Patrimônio Líquido acumulado de R$47.601.320,60.
Apresentados os dados, o gestor seguiu a reunião sugerindo tais mudanças
de aplicações: 1ª) transferir R$2.000.000,00 do Caixa FI Brasil DI Longo Prazo
e R$2.000.000,00 do Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF (total de R$4.000.000,00)
para o Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP; 2º) transferir R$500.000,00 do Caixa
FI Brasil DI Longo Prazo e R$500.000,00 do Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF (total
de R$1.000.000,00) para o Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF LP. A presente
sugestão surge de um momento em que as propostas de mudanças
econômicas e sociais feitas pelo atual Presidente, Jair Bolsonaro começam a
ganhar corpo e sair do mundo das ideias para projetos concretos prontos para
serem levados às Câmaras Federais para votação dos parlamentares com
grandes chances de aprovação. Destaque para as mudanças na previdência,
que, apesar de ainda não ter sido divulgada para análise, já é visto como
aceita pelo Congresso e Senado Federal. Outro grande destaque, o carro
chefe da campanha de Bolsonaro, a segurança pública, gerou grande conforto
aos especialistas e à população em geral o projeto apresentado pelo Ministro
da Segurança Pública, Sérgio Moro. Enxergamos estes dois pontos principais
como o timing para entrar nos fundos mais ousados, porém ainda
conservador se comparados a tantas carteiras que vemos no mercado. Tal
sugestão foi aprovada por unanimidade. Por fim, foi discutido sobre as
estratégias para os rumos dos investimentos de fevereiro de 2019. Tendo em
vista o exposto acima acerca do cenário doméstico o gestor sugeriu que os
aportes sejam efetuados no Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF LP, e, caso
sintamos mudanças no mercado a curto prazo este comitê se reunirá
novamente para discutir a situação. Sugestão aprovada por unanimidade
pelos presentes. Nada mais havendo a discutir a reunião foi encerrada e a
presenta ata será assinada por mim e pelos demais presentes.

